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BEVEZETŐ ÉNEK 
♪1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen 

mennyből fényességedet,mennyből fényességedet! 
Jöjj el, jöjj el! Jöjj el, jöjj el! Jöjj Szentlélek Úristen! 

 
 
 
Ima a családokért 

Dicsőséges Szentháromság, 
minden szeretet és közösség forrása, 
köszönjük neked a családunkat. 

Bocsásd meg bűneinket,  
amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. 
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban 
és családi életükben hajótörést szenvedtek. 
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt  
áldozatos, tiszta szeretettel. 

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban 
napról napra újjászülessünk. 
Segítsd fiataljainkat, 
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. 
Áldd meg mindazokat,  
akik a magyar családokért sokat fáradoznak. 
Szent Család, könyörögj érettünk! Ámen 
 



A családunkért (taizéi imádság) 
 
Urunk, a Te békéd ragyogjon közöttünk, 
és szereteted kísérjen minket mindennap! 
Hozzád fordulunk családjainkért, s mindazokért, 
akiket az imádságban ránk bíztál,  
és akik értünk imádkoznak. 
 
Hozzád fordulunk a gyerekekért, s azokért, 
akik vigyáznak rájuk, és beléjük oltják a hitet! 
Krisztus, Te arra hívsz, 
hogy megosszuk másokkal mindenünket; 
egyesíts minket szeretetedben! 
 
Krisztus, Pásztorunk,  
Te megkeresed és megmented az elveszettet, 
segíts, hogy felelősséggel legyünk egymás iránt. 
Vigasztaló Lélek, 
Te örömöt és bizalmat ébresztesz bennünk, 
tölts el minket szereteteddel! 
 
Vigasztaló Lélek,  
Te megbocsátó szeretetet ébresztesz bennünk,  
jöjj és lakozz szívünkben. 
Szentlélek, ajándékaiddal változtass minket 

közösségteremtő emberekké, 
hogy családunk megbízható tagjai legyünk! 
 
 
A keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének 
litániája 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 

- Boldogságos Szűz Mária,* könyörögj érettünk! 
- Istennek szent anyja, * 
- Magyarok Nagyasszonya, * 
- Világ Győzelmes Királynője, * 
- Szeretetláng Győzelmes Királynője, * 
- Minden népek Asszonya, * 
- Szent Mónika, Thagaste szent szülötte, * 
- Szent Mónika, asszonyi nyelvek lakatja, * 
- Szent Mónika, házastársi hűség példaképe, * 
- Szent Mónika, hallgatag türelem mintaképe, * 



- Szent Mónika, tengernyi könny hullatója, * 
- Szent Mónika, házastársi szelídség mintaképe, * 
- Szent Mónika, az anyai bölcsesség hordozója, * 
- Szent Mónika, az imameghallgatásba vetett hit 
rendíthetetlene, * 
- Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja, * 
- Szent Mónika, az anyai szeretet szent hídja, * 
- Szent Mónika, az anyai türelem megtestesítője* 
- Szent Mónika, gyermekeiért szüntelenül imádkozó 
anya, * 
- Szent Mónika, ki naponta magadhoz vetted az 
Oltáriszentséget, * 
 
Jézus és Szűzanya Szentlélekben egyesült szíve által 
és Szent Mónika közbenjárására kérünk Téged 
Úristenünk, hallgass meg minket! 

- Kérjük a jóban való kitartást! * Add meg Urunk! 
- Hogy a Szentlélek segítségével meg tudjuk 
különböztetni a jót a rossztól, * 
- Hogy gyermekeink tiszteljenek minket, s 
tisztelettudóan érintkezzenek embertársaikkal is, * 
- Hogy minden káros szenvedélytől mentesek legyünk,* 
- Hogy megtartsuk állapotbeli tisztaságunkat, * 
- Hogy gyermekeink jól tanuljanak, * 
- A bölcsesség, türelem, szeretet, alázatosság, 
szelídség lelkét, * 
 

- Hogy családunk minden kötelességét tudja 
teljesíteni, * 
- Hogy fegyelmezettek legyünk, * 
- Hogy rendszeresen járuljunk szentségekhez, * 
- Hogy életünk minden helyzetében érezzük a Te 
gondoskodó szeretetedet, * 
- Hogy a keresztény derűt sugározzuk, * 
- Hogy kitartsunk az imában és másokat is erre 
vezessünk, * 
- Hogy a megfogant magzatok megszülethessenek, * 
- Hogy nem keresztény embertársaink is a jó úton 
járjanak! * 

 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, 
Kegyelmezz nekünk. 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, 
Hallgass meg minket. 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit. 
Irgalmazz nekünk. 
 
Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, 
könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk! 
Világ Győzelmes Királynője, 
most mutasd meg hatalmadat! 
 



Irgalmas Jézusunk, hiszünk, és bízunk Benned, 
irgalmazz nekünk és az egész világnak! 
 
Könyörögjünk! Örök Atyánk, Jézus Krisztus 
szenvedéseire, Szent Sebeire, drága Vérére és Szent 
Mónika közbenjárására kérünk, add, hogy mindig a 
krisztusi úton járjunk, s minél több lelket Hozzád 
vezéreljünk! Ámen. 
 
 
ÉNEK 
♪2  Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám,  

hívlak, jöjj, válaszolj! 
  Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám,  

jöjj és figyelj reám! 
 

 

Ima a házasságunkért 

Mennyei Atyám, ki intézője vagy az emberi 
sorsoknak, hálát adok Neked hitvestársamért. Azért 
vezettél minket egymáshoz, hogy egymásnak 
erőssége és támasza legyünk, s hogy küzdelmeinkben 
és bánatainkban, fájdalmainkban segítő és vigasztaló 
társakként álljunk egymás mellett. 
 

Színed előtt most őszintén megkérdezem 
magamtól; megtettem-e a magamét, hogy 
házasságunk a Te akaratodnak megfelelő közösség 
legyen? S ha megszégyenülve kell is belátnom, hogy 
sokban másként cselekedhettem volna, mégis merem 
remélni, hogy kegyességed az ő lelkének javára 
fordítja azt is, amiben én bűneimmel, s 
szeretetlenségemmel kárt tettem. Ugyanezt kérem 
Tőled a magam számára is.  

 
Te kötöttél bennünket egymáshoz áldó 

kezeddel, add kegyelmedet, hogy szeretettel 
gondoljunk egymásra, hálával minden szépért és 
jóért, amelyben egymás által részünk volt, és 
türelemmel, megbocsátással, nagylelkűen viseljük el 
azt, amiben egymásnak nehézséget jelentünk. 

 
Add, hogy mindig és mindenekfelett Terád 

gondoljunk; hogy soha el ne feledjük: egyedül a Te 
irántad való szeretet fog bennünket megtartani az 
egymás iránt való szeretetben, tiszteletben és 
megelégedésben úgy, hogy az éveket és napokat 
kevésnek lássuk szeretetünk nagysága mellett. 

 
Adj nekünk, Uram, türelmes és engedelmes 

lelket, távoztasd el tőlünk a békétlenséget és 



kísértéseket. Add, hogy elsekélyesedés nélkül 
élvezhessük életünk örömeit, és keserűség nélkül 
viseljük a fájdalmakat és megpróbáltatásokat, 
amelyeket ránk bocsátani jónak látsz. 

 
Add, hogy ki ne fogyjon az olaj lámpásunkból, 

hanem perlekedés és türelmetlenség nélkül 
hordozzuk egymásnak gondját. Balsorsban ments 
meg a csüggedéstől, jó sorsban az elbizakodottságtól.  

 
Add, hogy az a jó megértés és szeretet, amely 

egykor egymáshoz vezetett bennünket, életünk 
végéig egymáshoz fűzzön. 

 
Add, hogy egymás által jobbakká lehessünk, 

egymásnak testi-lelki haladását szolgáljuk, 
gyermekeinknek és a társadalomnak példái és 
hasznos szolgái legyünk, hogy se kísértés, se baj, se 
betegség el ne válasszon bennünket. Ámen. 
 

 
Feleség imája férjéért 

Uram, már nem egyedül állok előtted.  
A közös úton már férjemmel együtt haladunk.  
Őérte könyörgök Hozzád.  

Világosítsd, erősítsd meg őt, hogy céljait, feladatait  
a Te elképzelésed szerint keresse és oldja meg.  
Adj neki erőt a problémák helyes megoldásához, 
tetteihez pedig kellő határozottságot. 
 
És ha nem talál időt arra, 
hogy néha csöndben magába vonuljon, 
kérlek, fogadd el helyette az én imámat.  
Áldd meg minden munkáját és szerelmünket. Ámen. 
 
 
ÉNEK 
♪3  Jézus majd gondolj rám, ha a Te országod eljön! 4x 
 
Nő hálaadó imája Teremtőjének 
 
Uram, hálát adok neked, hogy megteremtettél,  
és azért, hogy nőnek teremtettél.  
Te már a bölcsőben belénk oltottad 
az odaadásra való hajlamot.  
Fogékonnyá tetted szívünket  
az ajándékozó szeretetre.  
 
Megajándékoztál bennünket 
azzal a finom érzékkel, hogy fölismerjük a 
legkülönfélébb helyzetekben azt,  
ami szükséges, és aztán találékonyságunkkal 
azonnal segítsünk a bajon.  



Egész lényünket, magatartásunkat  
a befogadásra, a szükségek és hiányok  
betöltésére rendelted.  
Azért feléd is jobban kitárulunk és megnyílunk.  
 
Hálát adok neked, Uram, hogy bátorító 
és vigasztaló szavunkkal 
erősíteni és lelkesíteni tudjuk a férfiakat, 
amikor elcsüggednek, elkeserednek. 
Bár az emberek a gyöngébb nemnek  
neveznek bennünket, 
Veled együtt erőssé válunk a szenvedésben, 
a megpróbáltatások elviselésében, 
a türelemben, kitartásban.  
 
Az engesztelésnek 
- amelyet a világ bűneiért hozni kell –  
egy nagy részét szintén miránk bíztad.  
Szent dolgot bíztál ránk!  
Királyi Asszonyt állítottál elénk mintaképül:  
Máriát, édesanyját egyszülött Fiadnak. 
 
Nézzünk Máriára!  
Csak ő felelhet meg annak a képnek,  
amelyet Te követendő például állítasz a nők elé.  
Közbenjárására állj mellém,  
hogy neked tetsző módon éljek,  
és mindörökké dicsőítselek. Ámen. 
 

ÉNEK 

♪4   Ahol szeretet és jóság,  
ahol szeretet, ott van Istenünk. 2x 

Szülők imája gyermekeikért 
 
Uram, ki házasságomat megszentelve  
nekem gyermekeket adtál,  
fogadd el most értük alázatos hálaadásomat, 
hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, 
add szent áldásodat gyermekeimre!  
 
Adj nekik jó egészséget, 
növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben,  
legyen velük a Szentlélek kegyelme, 
hogy sértetlenül megmaradjanak 
ártatlanságban és okosságban!  
Óvd meg őket minden bűntől  
és bűnre vivő alkalomtól! 
 
Add, hogy előrehaladva a korban, 
növekedjék bennük a szeretet is irántad! 
Uram, adj nekik erőt,  
hogy megtarthassák törvényeidet,  
engedelmesek legyenek, szorgalmasan dolgozzanak,  
mindig neked szolgáljanak, 



egész életükön át téged dicsérjenek!  
 
Istenem, amint elfogadtad áldozatul 
atyjától Izsákot, fogadd el tőlem is gyermekeimet! 
Atyai szeretetedbe, irgalmadba,  
erős védelmedbe ajánlom őket.  
Te oktasd, Te vezesd őket jóságoddal,  
bölcsességeddel, úgy,  
ahogyan egyedül csak Te tudod. Ámen 
 

Ima árva gyermekekért 

Drága Jézusom!  
Kérlek, tekints le azokra az árva gyermekekre, akiknek 
senki nem mondja: „kisfiam, kislányom“; 
és nem kelti fel őket reggelente  
gyöngéd anyai csókkal;  
akiknek nem simogatják meg a fejüket, ha jó 
gyermekek voltak, vagy csak pusztán szeretetből. 

Akiket senki sem hív a családi ebédhez - az asztalhoz, 
amit körbeül anya, apa és testvérek; 
akiknek nem törlik le a könnyeiket, ha sírnak,  
és nem vigasztalják meg, ha fáj valami vagy bánat éri. 

Akiknek senki sem ad jótanácsot, ha gondjuk van; 
nem védik meg őket, ha bajban vannak,  
és nem dorgálják meg őket, ha rosszat tettek, 
hogy utána megmutassák nekik a helyes utat. 

Édes Szűzanyám!  
Kérlek tekints le rájuk!  
Vedd oltalmadba őket!  
Légy anyjuk helyett anyjuk!  
Segítsd őket, hogy a kis lelkük  
mindig megmaradjon tisztának! 

Töltsd be a hiányzó űrt a lelkükben! 
Légy örökös támaszuk, erős váruk! 
Adj melléjük olyan felnőttet,  
aki szülő helyett szülő lehet! 

Segítsd, hogy kapjanak igaz szeretetet! 
Adj nekik lehetőséget, hogy meg tudják állni helyüket 
a világban, és igaz keresztényként nőjenek fel! 

Drága Jézusom!  
Kérve kérlek, töltsd be a kis szívüket  
a Te Szentlelkeddel,  
és vezesd őket a Te utadon életük végéig.  
Amen. 



Ima papi hivatásokért 

 
Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek,  
segítenek bennünket életünk útjain. 
Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek,  
és szentül szolgáltassák ki szentségeidet!  
Óvd meg őket a veszélyektől,  
és adj nekik sok Neked tetsző örömet bennünk, 
Téged szolgáló életükben! 
 
Adj új papi és szerzetesi hivatásokat!  
Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat,  
hívj az én családomból is,  
hogy ők magukat Neked adva,  
a világról lemondva Neked tetsző,  
boldog életet éljenek! 
Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, 
könyörögj érettünk! 
 
 
ÉNEK 

♪5   Várj, és ne félj! Az Úr jön már! 
Várj, és ne félj! Hű szívvel várj! 2x 

Ima egyházközségeinkért 
 
Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet 
a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, 
adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, 
egészséget, egyetértést, szeretetet! 
 
Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain  
és a mi javunk szerint, 
hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek,  
a Te szent törvényeidet megtartsák, 
s minket igaz szívvel szeressenek. 
 
Őrizd meg, Uram, ezt a helyet  
minden bűntől és botránytól, 
és az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától. 
 
Uram, ki azt akartad, 
hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen, 
küldd el hozzánk segítő malasztodat, 
hogy oltalmazzon bennünket és védjen, 
hogy ne valljuk lelkünknek kárát. 
 
Urunk Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre, 
hanem hallgasd meg a Te kegyes  
és mindenkor Szűz Anyádnak könyörgését! 
Az Ő és Keresztelő Szent János, Szent Péter, Szent Pál, 
Szent Júdás, Szent András apostoloknak  



és minden szenteknek közbenjárása által segíts 
bennünket, hiszen Te tudod nehézségeinket,  
világ Üdvözítője, ki élsz és uralkodol az Atyával 
mindörökkön örökké. Ámen. 
 

Ima a XXI. század elején a keresztényekért 

 

Istenünk, értünk szenvedő Szent Fiad  
így tanított minket: 
„Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és 
üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat 
rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz 
a mennyben jutalmatok”.  
Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről,  
akik bárhol a világban Nevedért üldözést szenvednek. 

Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a 
szorongattatásban és békét hitük megvallásához. 
Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek,  
hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, 
és folytonos lelki békében élhessenek. 

Istenünk, Te azt is tudod mennyi megpróbáltatás éri 
nemzetünket: erkölcsi, szellemi és anyagi téren 
egyaránt.  
Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a 

nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény 
gyökereinkhez.  
Add, hogy békében és felebaráti szeretetben 
élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

Ima a keresztény missziókért 

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz 
bennünket a Te országod építésére.  
Köszönjük, hogy feladatokat adsz nekünk, 
melyekben kiteljesedhetünk  
és megerősödhetünk a Veled való kapcsolatban. 

Add Urunk, hogy meghalljuk a hívásodat mindig és 
mindenkor, kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni 
azt, hogy ez valóban a Te akaratod,  
és tudjuk azt teljesíteni sokkal jobban,  
mint ahogyan azt gondolnánk. 

Add, hogy mindig nyitott szívvel álljunk a 
megfelelő ügy mellé és kitartóan végezzük azt,  
csakis a Te dicsőségedre. 
Minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te 
akaratod szerint legyen. 



A Te szereteted  minden emberben el van ültetve és 
a Te egyetlen Fiad mindegyikünk bűnét magára vette. 
Szeretnénk, ha az egész világ értesülne  
erről az örömről. 

Védj meg minket, Uram az ördög minden 
cselszövésétől és csábításától,  
különösképpen pedig azokat,  
akik viszik ezt az örömhírt.  

Kérünk Urunk, minden keresztény testvérünknek, 
akik missziót folytatnak,  
adj erőt és védelmet a vállalt feladataikhoz.  
Áldd meg és óvd a biatorbágyi MÉCS 
családközösségeket, a Magyar Keresztény Motorosok 
és minden keresztény közösség misszióját minden 
kísértéstől és rossztól. Ámen 

 
 
Házi áldás 
 
Istennek áldása áradjon bőségesen  
erre a házra és a benne lakókra! 
Lakozzék itt mindig a Szentlélek kegyelme.  
Jézus legszentebb neve, melyben üdvösségünk van,  
árasszon üdvöt és áldást erre a házra  

és a benne lakókra. 
 
A boldogságos mindenkoron szűz Istenanya, Mária,  
anyai gondosságával őrizzen és oltalmazzon 
meg mindenkit e házban  
minden testi és lelki rossztól. 
 
A dicsőséges Szent József égi közbenjárása  
esdje ki e ház minden lakójára a kegyelmet, 
hogy küzdelmükkel és szenvedésükkel  
bőséges érdemet szerezzenek. 
 
E ház lakóinak szent Őrangyalai  
védjenek meg minden itt lakót  
az ellenség üldözésétől, 
és vezessék őket egykor biztosan az égi hazába. 
 
A Mindenható Istennek,  
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek  
áldása áradjon ránk és  
maradjon velünk mindenkor! Ámen. 



ZÁRÓÉNEK 
 
♪6  Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr. 

Remélj és bízz benne! Jó az Úr. 
 

 
 

Imaszándékaink 
 

 
 

Miatyánk – Üdvözlégy  
 

Dicsőség az Atyának,  
a Fiúnak és Szentléleknek!  

Miképpen kezdetben, most és mindörökké!  
Ámen 


